วันแรกของการเดินทาง

กรุ งเทพฯ – กระบี่

18:00 น.

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

18:30 น.

นาท่านออกเดินทางโดยรถตู ้ VIP สู่ จ.กระบี่

23.30 น.

บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ม บริ การข้าวต้ม (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่ าย จ.ชุมพร

วันทีส่ องของการเดินทาง

ทะเลกระบี่ - สุ สานหอย - อ่าวพระนาง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ – ดานา้ ดูปะการัง

06:30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.กระบี่ ให้ท่านทาภาระกิจ พร้อมบริ การอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

08:30 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ชม สุ สานหอย 75 ล้านปี จากนั้นนาท่านลงเรื อออก
เดินทางสู่ อ่าวพระนาง ชม การปี นหน้าผา และ ถ้ าพระนาง พักผ่อนริ มหาดทราย ถ่ายรู ป กันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ พักผ่อน ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย

12:00 น.

บริ การอาหารกลางวันแบบปิ กนิคที่เกาะปอดะ (มื้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านดาน้ าดูปะการังหลากสี และฝูง
ปลานานาชนิดที่ เกาะไก่ กันให้จุใจ ชมความสวยงามของ หาดสามเส้า ซึ่ งเวลาน้ าลดจะมีแนวหาดทรายทอด
ยาวเชื่อมกันทั้งสามเกาะของเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัยตอนเย็นๆ นาท่าน
ออกเดินทางเข้าที่พกั

17.00 น.

นาท่าน CHECK IN เข้าที่พกั โรงแรมกระบี่คริ สตัน (พักห้องละ 2 ท่าน) ให้ท่านได้พกั ผ่อนทาภารกิจส่ วนตัว
กันตามอัธยาศัย

19:00 น.

บริ การอาหารมื้อค่า (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารเรื อนทิพย์

20.30 น.

นาท่านกลับที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย….ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง

สระมรกต - น้ าตกร้อน - ล่องเรื อ ถ้ าเลเขากอบ – ตรัง

07:00 น.

บริ การอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

09.00 น.

นาท่านเดินป่ าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟสู่ สระมรกต กาเนิ ดมาจากธารน้ าอุ่น ในผืนป่ าที่ราบต่า
ภาคใต้ เป็ นน้ าพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซี ยส เป็ นสระน้ าสวยใสกลางใจป่ า ที่มีน้ าใสเป็ นสี
เขียวอมฟ้ า เปลี่ยนสี ไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกาเนิ ดมาจากธารน้ าอุ่น ในผืนป่ าที่ราบต่า
ภาคใต้ เป็ นน้ าพุร้อนลักษณะเป็ นสระน้ าร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ าผุด น้ าใสเป็ นสี
เขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซี ยส รอบๆ บริ เวณเป็ นป่ าร่ มรื่ นเขียวครึ้ มมีพรรณไม้ที่
น่าสนใจ หลังจากที่เดินชม สระมรกต ก็ไปชมบ่อน้ าผุด ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็ นตาน้ าสี
ฟ้ าอมน้ าเงิน เป็ นสระน้ าแร่ ธรรมชาติ ด้วยความมีแร่ ธาติอยูม่ าก และได้สะท้อนแสงอย่างที่เห็น ตั้งอยูใ่ นเขต
อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา เป็ นแอ่งน้ าตามธรรมชาติขนาดเล็ก มีฟองอากาศที่ผดุ ขึ้นมาเหนื อน้ า
ตลอดเวลา สันนิษฐานว่า เกิดจากน้ าที่ซึมออกมาจากใต้ดิน ทาให้ที่แห่งนี้มีน้ าตลอดปี และไหลเป็ นลาธารสู่ ที่
ต่าง ชมความสวยงามของสระน้ าธรรมชาติ ที่มีสีสันสวยงาม ให้ท่านได้พกั ผ่อน เล่นน้ า ถ่ายรู ปกันตาอัธยาศัย

10.30 น.

จากนั้นนาท่านชม น้ าตกร้อน ซึ่ งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย น้ าตกร้อน นับเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว
unseen Thailand อีกแห่งหนึ่ งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ าตกตั้งอยูใ่ น อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่ งก็ใกล้ๆ กับสระ
มรกต เป็ นอ่างอาบน้ าธรรมชาติกลางป่ ารองรับ สายน้ าตก ที่ไหลหลัน่ ลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัสต่าง
บอกกัน ว่า ไม่ใช่น้ าตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ าตกร้อน สายน้ าแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไอ
อุ่นเพื่อสุ ขภาพโดยเฉพาะ มีลกั ษณะ เป็ นธารน้ าพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ มีสารกามะถันเจือ
จางเป็ นส่ วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ าได้ บริ เวณ ธารน้ าตกร้อนขนาดเล็ก
ที่ไหลลดหลัน่ กันมาตามธรรมชาติ ในน้ าพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผอ่ น คลายเชื่อว่า
สามารถบาบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้

12:00 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารวังมังกร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง

14.00 น.

นาท่านเดินทางถึงถ้ าเลเขากอบ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สาหรับผูท้ ี่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ าแห่งนี้มี
ทางน้ า ใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรื อล่องตามลาน้ าเข้าไปข้างในเพื่อไปชมหิ นงอกหินย้อยอันงดงามซึ่งยังมี
การก่อตัว ของหิ นอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ าต่างๆหลาย สิ บถ้ า แต่ที่เปิ ดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรื อมีเพียง
5 ถ้ าเท่านั้น ใช้เวลาเที่ยวชมถ้ า 30 นาที-1 ชัว่ โมงล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้าการ
ผจญภัยเล็กๆ ในถ้ าเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ าบนแผ่นดิน แต่ตอ้ งนัง่ เรื อลอด
ไปตามลาธารใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหิ นย้อยและหินคดประติมากรรมธรรมชาติซ่ ึงหาชม
ได้ยากยิง่ ในที่อื่นๆระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ าหลายแห่ง เช่น ถ้ าคนธรรพ์ ถ้ ารากไทรและถ้ าท้อง
พระโรง

17.30 น.

นาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรมธรรมริ นทร์ ธนา จ.ตรัง (พักห้องละ 2 ท่าน)

19:00 น.

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านบ้านสุ วมิ ล (มื้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตาม
อัธยาศัย....ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง ตรัง - หาดปากเมง - เกาะกระดาน - เกาะมุก - ถา้ มรกต - เกาะเชือก - เกาะม้ า – ดานา้ ดูปะการัง
07:00 น.

บริ การอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) จากนั้นอกเดินทางสู่ ท่าเรื อหาดปากเมง

08.30 น.

นาท่านขึ้นเรื อเดินทางสู่ เกาะมุก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ ถ้ ามรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชมถ้ ามรกต (Unseen
in Thailand ) พร้อมค้นหาที่มาของชื่อถ้ า ซึ่ งมีประวัติอยูภ่ ายในถ้ า ขณะที่ลอยตัวเข้าไปถ้ า จะได้เห็นความ
สวยงามของสี เขียมมรกตจากนั้นเดินทางสู่ เกาะกระดาน เกาะกระดานเป็ นเกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเล
ตรัง น้ าใส หาดทรายขาว ให้ท่านลงเล่นน้ า ดูปะการัง ซึ่ งเกาะแห่งนี้ เป็ นที่แต่งงานใต้น้ าของจังหวัดตรัง ท่าน
จะเห็นปะการัง ปลาดาวขนาดใหญ่ หลากสี สัน พร้อมสัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด หรื อพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

12.30 น.

บริ การอาหารมื้อเที่ยงแบบบุฟเฟ่ บนเรื อ(มื้อที่ 9) หลังอาหารเที่ยงนาท่านเล่นน้ าดูปะการังกันต่อ

13.30 น.

นาท่านเล่นน้ าที่กาะเชื อก เป็ นเกาะหิ นปูนตั้งคู่กนั สองเกาะ ซึ่ งเป็ นแหล่งปะการังน้ าตื่นที่สวยงามของงหวัด
ตรัง ท่านจะได้ชมความงานของปะการังแข็งและปะการังอ่อนหลายหลากสี ฝูงปลามากมายให้ท่านชม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางถึงเกาะม้าเป็ นเกาะที่อยูใ่ กล้กบั เกาะเชือกแต่อยูใ่ นเขตน่านน้ าของจังหวัดกระบี่
ปะการังที่นี่โดยรอบเกาะสวยมากครับ ล้อมรอบโดยปะการังแข็งและปะการังอ่อน บนเกาะจะมี ค้างคาวแม่
ไก่ ที่คอยส่ งเสี ยง อยูด่ า้ นบน เกาะม้า มองจากบนเรื อ แล้วดูคล้ายกับ ม้า หรื อ ม้าหมากรุ ก จึงเป็ นที่มาของ
เกาะม้า ท่านสามารถลงเล่นน้ า ให้อาหารฝูงปลา ตกปลาหมึกได้ที่

16.30 น.

นาท่านเดินทางถึงท่าเรื อปากเมง อาบน้ าเปลี่ยนเสื้ อ ผ้า หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร

18:30 น.

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง
05:30 น.

กรุ งเทพมหานคร

ถึง กรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 7,400.- บาท

อัตราค่ าบริการ

เด็ก 5-11 ขวบ คิด 75% ต่ากว่า 5 ขวบ ฟรี / เด็กพักกับผูป้ กครอง
อัตรานีร้ วม
-

ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ 10 มื้อ

-

ค่าที่พกั จานวน2คืน กระบี่พกั โรงแรมคริ สตัน/ตรังพักโรงแรมธรรมริ นธนา/พักห้องละ2ท่าน

-

ค่ารถนาเที่ยวตลอดรายการ

-

ค่าเรื อนาเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดาน้ าดูปะการัง

-

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม ม ผต

-

ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์คอยดูแลอานวยความสะดวก

-

ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท

-

รวมทุกอย่างตามโปรแกรมด้านบน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากเหนื อโปรแกรม

-

ภาษีมูลเพิ่ม และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

สิ่ งทีต่ ้ องนาติดตัว

1. แว่นตากันแดด

2. ครี มกันแดด

3. ชุดเล่นน้ า

4. กล้องถ่ายรู ป

5. ของใช้ส่วนตัว

6. ยารักษาโรคประจาตัว

สอบถามหรือเปลีย่ นแปลงข้ อมูลเพิม่ เติม Tel. 02-873-6880 (AUTO)

